UUDENMAAN KANAKOIRAHARRASTAJAT RY - OHJEET KOKEIDEN
JÄRJESTÄJILLE

Yleistä
Tämän ohjeen tarkoitus on toimia ohjeena koetoimitsijoille, jotka järjestävät KAER-kokeita UKH:n
nimiin. Kokeiden tiedot Omakoiraan syöttää keskitetysti UKH:n hallituksen nimeämä henkilö.
Koeanomus ja suunnitelma kokeen läpiviennistä on oltava hallituksella kuukautta ennen hakuajan
päättymistä.

Kokeiden osallistumismaksut
KAER peltokoe: jäsen 70 €, ei jäsen 95 €
KAER metsäkoe: jäsen 50 €, ei jäsen 70 €
KAER vesi/jälki: jäsen 15 €, ei jäsen 20 €

Kokeeseen ilmoittautuminen
Etusija on jäsenillä, joille ilmoittuminen alkaa viikkoa aikaisemmin kuin ei-jäsenille. Jäsenellä
tarkoitetaan kerhon henkilöjäsentä, joka on ohjaamassa kokeessa koiraa. Koiran ei tarvitse olla ko.
jäsenen omistama.
Maaston järjestäneelle taholle on syytä varata yksi koepaikka ei jäsen hinnalla, jos hän ei kuulu
kerhoon. Ylituomareille on myös hyvän tavan mukaista pitää paikkaa jonkin aikaa.
Ilmoittautuminen kirjallisena (sposti) ja maksu suoraan kerhon tilille.
Alla esimerkki koeilmoituksesta.
11.2.2017 Nurmijärvi
KAER F
Uudenmaan kanakoiraharrastajat ry
luokat: NUO / AVO / VOI maksut: 65 / 65 / maksu tilille: FI90 5092 0920 3449 40
65 €
ylituomarit: EEROLA SEPPO
ilmoittautumiset: Juha Poutanen Kalliolaaksontie 11, 02920 Espoo / puh. 044-5309018 / 29.01.
mennessä
muuta: max 5 koiraa/ryhmä ja 2 VOI-luokan koiraa/ryhmä, ilm. jäsenille alkaa 15.01. ja muille
22.1. Ilm. kirj. ja maksukuitti mukaan. Ulkopuolisten os.maksu 85€. Sp: jpoutanen71@gmail.com.
Pakkasraja – 15 C
Korvaukset toimihenkilöille ja muille osallisille
Tuomarit:
km-korvaus SSK ohjesäännön mukaisesti tai tuomarin esityksen pohjalta kohtuuden rajoissa. Mikäli
tuomari tulee kaukaa, esim. yli 200 km, tulee etukäteen sopia kohtuullisesta korvauksesta.
Tarvittaessa voi konsultoida UKH:n puheenjohtajaa. Pelto- ja metsäkokeessa max. 15 € arvoinen
lahja per koe. Normaalit maastoeväät ja lämmin ruoka kokeen jälkeen on kohteliasta järjestää.

Toimihenkilöt:
UKH jäsenet: km-korvaus UKH:n ohjesäännön mukaisesti, talkootunnit kerhon ohjesäännön
mukaisesti. Mikäli osallistuu omalla koiralla, niin ei km-korvausta. Vesityökokeessa koetoimitsija
saa joko ilmaisen koesuorituksen omalle koiralleen tai km-korvauksen, KAER-kokeesta maksetaan
normaali osallistumismaksu.
Ei jäsenet: km-korvaus UKH:n ohjesäännön mukaisesti, max. 10 € arvoinen lahja per koe. Mikäli
osallistuu omalla koiralla, niin ei km-korvausta.
Maanomistajat/metsästysoikeuden haltijat:
Juoksutusmaksut tai metsästysluvat max. 15 €/koirakko per koe. Mikäli edellä olevaa ei ole tarvetta
soveltaa, niin max. 50 € arvoinen lahja.

Muuta
Mikäli kokeessa tarjotaan aamiaista ja/tai ruokaa, kustannusten pitää pysyä kohtuullisella tasolla,
max 15 €/henkilö.
Mikäli kokeisiin hankitaan istutuslintuja niin max. 2 kpl/koirakko. Vesi/jälkityökokeeseen
ohjeellinen määrä on 1 lintu/5 suoritusta. Ensisijaisesti käytetään UKH:n pakkasissa olevia
noutolintuja. Mikäli lintuja hankitaan, hintatason tulee pysyä yleisellä markkinahintatasolla ja
asiasta on sovittava ensin UKH:n puheenjohtajan kanssa.
Pidetystä kokeesta tehdään Kennelliiton koetoimitsijaohjeiden mukaisesti taloudellinen selvitys
UKH:n hallitukselle. Selvityksestä on käytävä ilmi osallistujalista jäsenien ja ei-jäsenien osalta sekä
osallistumismaksun summa tai käytetty talkootuntimäärä. Lisäksi on ilmoitettava UKH:n
pakastimiin toimitettujen lintujen/riistan määrä sekä tieto, ottiko tuomari saatua saalista.
Mikäli tuomari ei ota pudotettuja lintuja / kaadettua riistaa, on ne toimitettava mahdollisimman pian
UKH:n pakastimiin (Kari Kallio p. 0400 458 298 tai Matti Kuusisto p. 050 553 9257). Mikäli
toimitus kerhon pakastimiin ei onnistu heti, on linnut/riista pakastettava väliaikaisesti. Ja selvitys
tästäkin on hyvä olla siinä koekoosteessa.
Vesityökokeeseen linnut noudetaan Karilta tai Matilta. Kaikki koe- tai treenikelpoiset linnut
palautetaan asap samaan paikkaan. Lintuja on käytettävä järkevästi ja säästäväisesti.

Esimerkki kokeesta UKH:n hallitukselle toimitettavasta koosteesta:

TAMMISAARI KAER 7.2.2018 YHTEENVETO

TULOT
luokka

omistaja/ohj.

maksu

NUO

Markku Väätäinen

95€

AVO

Nelli Touru

70€

AVO

Virpi Kallankari

70€

AVO

Sanna Aalto

tunneilla

VOI

Päivi Reiman

tunneilla

MENOT

tuloja yht.

235€

(tuloja, jos ei talkootunteja olisi ollut

375€)

TALKOOTUNNIT

linnut 10x30€

300€

tuomarin

km

40€

tuomarin

lahja

14,39€

Kokeessa jäi yksi lintu suuhun,

ruoka

48,76€

tuomari otti sen

linnun vienti km 140km

42€

menot yhteensä

445,15€

koetoimitsija Virpi Moilanen

8h

